
TT Nội dung công việc Đơn vị
Số 

lượng

 Đơn giá  

(đồng) 

Thành Tiền 

(đồng)
Ghi chú

I
Thu thập tài liệu liên quan đến công tác phòng chống thiên

tai trên địa bàn tỉnh
50,000,000 Xem phụ lục 2.1

1 Chi phí thu thập tài liệu, khảo sát thực địa 14,516,000

1.1
Thu thập thông tin về đặc điểm khí hậu, địa hình, địa chất. Các

điều kiện kinh tế xã hội, phân bố dân cư; Cơ sở hạ tầng…

1.2
Thu thập hiện trạng Văn phòng thường trực BCH PCTT và tìm

kiếm cứu nạn cấp huyện và một số xã điểm về thiên tai

1.3
Thu thập về công tác phục hồi, tái thiết sau thiên tai; Thu thập cơ

sở dữ liệu bản đồ số.

1.4

Thu thập hệ thống công trình phòng chống thiên tai: hệ thống

công trình thủy lợi đê kè, hệ thống các công trình hồ chứa đã có

phương án an toàn hạ du hồ chứa. Thu thập phương tiện, vật tư,

trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ PCTT; 

Công 38 191,000 7,258,000
02 người x 19 

ngày

2 Chi phí thuê phương tiện đi thực địa 27,484,000 Xem phụ lục 2.2

- Thực địa trên địa bàn thành phố Đông Hà km 50 12,000 600,000 02 ngày

- Từ thành phố Đông Hà đến huyệnVĩnh Linh - Đông Hà và đi

thực địa các xã 200km (35 km x 2 + 200 km)
km 270 12,000 3,240,000 02 ngày

- Từ thành phố Đông Hà đến huyện Gio Linh - Đông Hà và đi

thực địa các xã 150km (35 km x 2 + 150 km)
km 220 12,000 2,640,000 02 ngày

- Từ thành phố Đông Hà đến huyệnTriệu Phong - Đông Hà và

đi thực địa các xã 200km (07 km x 2 + 200 km)
km 214 12,000 2,568,000 02 ngày

- Từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị - Đông Hà và đi

thực địa các xã 200km (15 km x 2 + 50 km)
km 80 12,000 960,000 02 ngày

- Từ thành phố Đông Hà đến huyện Hải Lăng - Đông Hà và đi

thực địa các xã 200km (40 km x 2 + 200 km)
km 280 12,000 3,360,000 02 ngày

7,258,000
02 người x 19 

ngày

Phụ lục 2: Dự toán chi tiết

Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 

(Kèm theo Tờ trình số    264  /TTr-SNN ngày   14  tháng  8  năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị)

Công 38 191,000
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- Từ thành phố Đông Hà đến huyện Hướng Hóa - Đông Hà và

đi thực địa các xã 300km (80 km x 2 + 300 km)
km 460 12,000 5,520,000 02 ngày

- Từ thành phố Đông Hà đến huyện Đakrông - Đông Hà và đi

thực địa các xã 300km (41 km x 2 + 300 km)
km 382 12,000 4,584,000 02 ngày

- Từ thành phố Đông Hà đến huyện Cam Lộ - Đông Hà và đi

thực địa các xã 150km (12 km x 2 + 150 km)
km 174 12,000 2,088,000 02 ngày

- Từ thành phố  Đông Hà đến huyện Cồn Cỏ -  Đông Hà 1,924,000 1,924,000 01 ngày

3 Phụ cấp lưu trú 8,000,000

- Khoán phòng nghỉ (Tạm tính) 8,000,000
Thông tư 

40/2017/TT-

BTC

II Báo cáo tổng hợp, xây dựng phương án, lập bản đồ chuyên đề 170,000,000

1
Chuyên gia làm báo cáo tổng hợp đặc điểm tự nhiên, điều kiện

kinh tế xã hội khu vực (1 người x 01 tháng)
tháng công 1 15,000,000 15,000,000

Mức 4 (TT 

02/2015/TT-

BLĐTBXH)

2
Chuyên gia làm báo cáo tổng hợp diễn biến, thiệt hại thiên tai

trên địa bàn tỉnh (1 người x 01tháng)
tháng công 1 15,000,000 15,000,000

Mức 4 (TT 

02/2015/TT-

BLĐTBXH)

3
Chuyên gia đánh giá rủi ro, lập kế hoạch phòng chống thiên tai (1

người x 1 tháng)
tháng công 1 20,000,000 20,000,000

Mức 3 (TT 

02/2015/TT-

BLĐTBXH)

4
Chuyên gia Lập bản đồ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh Quảng Trị (2  người x 1,5 tháng)
tháng công 3 20,000,000 60,000,000

Mức 3 (TT 

02/2015/TT-

BLĐTBXH)

5 Chuyên gia lập bản đồ rủi ro thiên (2 người x 1,5 tháng) tháng công 3 20,000,000 60,000,000
Mức 3 (TT 

02/2015/TT-

BLĐTBXH)

III Hội thảo góp ý dự thảo phương án (01 ngày) 15,000,000 Xem phụ lục 2.3
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1 Chi giải khát giữa giờ (tạm tính) 900,000
Thông tư 

40/2017/TT-

BTC

2 Photo tài liệu phục vụ cuộc họp bộ 46 100,000 4,600,000 Theo thực tế

3 In bản đồ bản đồ 2 350,000 700,000 Theo thực tế

4 Văn phòng phẩm bộ 46 50,000 2,300,000 Theo thực tế

5 Thuê hội trường ngày 1 5,000,000 5,000,000
Thông tư 

40/2017/TT-

BTC

6 In pano, backdrop Cái 1 1,500,000 1,500,000 Theo thực tế

IV Chi phí khác 23,000,000

1 In ấn, phô tô tài liệu thu thập bộ 3 1,500,000 4,500,000 Theo thực tế

2 In ấn, photo sản phẩm giao nộp 18,500,000 Theo thực tế

 - In, phô tô Báo cáo phương án ứng phó + đóng tập Bộ 2 250,000 500,000 Theo thực tế

 - In bản đồ 3 x 4m tờ 2 9,000,000 18,000,000 Theo thực tế

TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ 258,000,000

THUẾ VAT 24,000,000

TỔNG CỘNG 282,000,000

(Hai trăm tám mươi hai triệu đồng chẵn./.)



TT Nội dung công việc Đơn vị
Số 

lượng

 Đơn giá  

(đồng) 

Thành Tiền 

(đồng)
Ghi chú



38








		2020-08-14T16:56:22+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




